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   و تحوالت عراق  ايران-اخبار، گزارشها و تحليلها 
      اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
 آژانس بين المللي  -پروژه اتمي رژيم ايران....... ، روسيه، چين و)آمریکا، اروپا( دولتهای بزرگرژیم ایران و

  انرژي، شورای امنيت ملل متحد و چالشهاي جهاني با رژیم ایران
  

باشد و ديك  جنگ با ايران نمي آمريكا درصدد: آسوشيتدپرس به نقل از وزير خارجه آمريكا گزارش داد
  .آند مي  جمهور آمريكا نيز از اين خط مشي حمايتچني، معاون رييس

  )2007   ژوئن2(1386 خرداد 12شنبه 
از خبرگزاري آسوشيتدپرس آاندوليزا رايس، وزير  به نقل) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

با صراحت درباره سياست ما صحبت آرده است و تمامي  رييس جمهور آمريكا: خارجه آمريكا گفت
  .آنند جمهور از آن حمايت مي اعضاي آابينه وي و معاون رييس

با صراحت گفته ) آمريكا(رييس جمهور : ايران گفت  يي وي با اشاره به مخالفت آمريكا با برنامه هسته
  .بريم مي است آه ما در يك روند ديپلماتيك بسر

و هواپيمابري آمريكايي در آبهاي هنگامي آه بر يك نا ديك چني، معاون رييس جمهور آمريكا ماه گذشته
هشدار داد آه واشنگتن ايران را از سلطه به خاورميانه باز خواهد  خليج فارس سوار بود به تهران

  .داشت
ما در حال استفاده از : يي ايران افزود برنامه هسته رايس با تكرار اتهامات غرب مبني بر نظامي بودن

اي ناخوشايند را  اي اجتناب ورزيم آه در آن مجبوريم گزينه نقطه ديپلماسي هستيم تا از رسيدن به
  .انتخاب آنيم
يي نام  اجازه دادن به ايران براي دستيابي به سالح هسته ها را اقدام نظامي عليه ايران يا وي اين گزينه

  .برد
هاي  مالمللي انرژي اتمي آه به ايران پيا بين رايس در اعتراض به محمد البرادعي، مديرآل آژانس

ديپلماتيك هستيم اما اين گزينه تنها در صورتي موفق خواهد  ما داراي يك گزينه: دهد گفت گوناگون مي
  .ايرانيان صراحت داشته باشيم؛ نه اينكه پياممان را مغشوش آنيم شد آه ما آامال با

ازمان ملل دريافت پيغام درست از شوراي امنيت س ايران در حال: وي در هشدار به البرادعي افزود
انتظار دارم آه اين پيام را بلند و . عليه ايران تثبيت آرده است است آه تاآنون دو قطعنامه تحريماتي

  .مديرآل آن نيز دريافت آنند واضح از آژانس و
اينكه گفتگوهاي بين ايران و اتحاديه اروپا موجب  به گزارش خبرگزاري فرانسه، آاندوليزا رايس نسبت به

  .اش خواهد شد ابراز شك و ترديد آرد يي هسته راي تعليق برنامهتعهد ايران ب
اي هستيم آه ايران در آن  نزديك شدن به نقطه سوال اصلي اين است آه آيا ما در حال: رايس گفت

تا مذاآرات بتوانند آغاز شوند يا نه؛ من شواهدي حاآي از  آند اش را تعليق مي هاي غني سازي فعاليت
  .بينم اين امر نمي

خارجي اتحاديه اروپا و علي الريجاني دبير شوراي  رايس قبل از مذاآرات خاوير سوالنا، رييس سياست
ها و درخواست جامعه  اعتنايي به تحريم موضع خود را در بي عالي امنيت ملي از ايران خواسته بود

  .يي خود تغيير دهد ي هسته برنامه المللي براي تعليق بين
اش ادامه  يي حالي آه ايران به تكميل فناوري هسته توانيم در ما نمي: ين امر گفترايس با اشاره به ا

  .دهد به مذاآرات بپردازيم مي
  .يكديگر ديدار و گفتگو آردند سوالنا و الريجاني پنجشنبه گذشته در مادريد با

  
  هاي جديد عليه ايران  واشنگتن دنبال اعمال تحريم: وزارت خارجه آمريكا

  )2007   ژوئن2(1386رداد  خ12شنبه 
معاون سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت آه پس از شكست نشست مادريد براي حل مساله 

  . آند هاي سازمان ملل اعمال فشار مي يي ايران آمريكا براي اقدام سريع در خصوص تحريم هسته
يوز، تام آيسي، سخنگوي وزارت به نقل از روزنامه گلف ن) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

  . متاسفانه ايران ديدگاههايش را تغيير نداده است: امور خارجه آمريكا گفت
آرد آه علي الريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران و خاوير سوالنا  وي پس از آن صحبت مي

  . رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا در مادريد با يكديگر ديدار آردند
هاي شوراي امنيت  هاي غني سازي اورانيوم آنطور آه قطعنامه آنها با تعليق فعاليت: فتآيسي گ

  . هاست خواهند موافقت نكرده است و متاسفانه مسيري آه بايد طي شود راه تحريم مي
  
 دي کنادیز'  حاالنيهم' را رانی اهيفشارها عل: تسيگ
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 ی جامعه جهانی از سودتری شدی هامی خواهان اعمال تحرکای دفاع آمرری وزتس،ي گرابرت:بی بی سی
 ی مداي دست پی به سالح هسته اندهی دهه آکی تا ی اسالمی شد و هشدار داد که جمهوررانی اهيعل
 .کند
 متوقف کردن ی برای اسالمی وارد کردن فشار بر جمهوری براشتري بی هامی اعمال تحرکا،ی دفاع آمرریوز
 . دانسته استی ضرورومي اورانی سازیرنامه غنب

 از ی به علت خودداررانی اهي عل1747 و 1737 سازمان ملل متحد تا کنون دو قطعنامه تي امنیشورا
.  کشور به اجرا گذاشته استنی اهي را علیی هامی کرده و تحربی تصوی حساس اتمیتوقف برنامه ها

 رانيوم اوی سازی بر توقف غنیت سازمان ملل متحد مبن امنيیايران اعالم کرده که به خواست شورا
 .عمل نخواهد کرد

 تواند ی ها ممی باورند که سفت و سخت تر کردن تحرنی بر ایی و اروپاییکای آمراستمداراني سیبرخ
 . غرب واداردی را به نرمش در برابر خواسته هارانیحکومت ا

 است ی به سالح هسته ایابي تالش به دست متهم بهی غربی کشورهای و برخکای آمری از سورانیا
 به ی المللني بني خواهد مطابق با قوانی که مدی گوی اتهام را کامال مردود دانسته و منی ارانیاگر چه ا

 .ابدی دست ی هسته ازي صلح آمیانرژ
 ی نشان مکای آمری اطالعاتی در سنگاپور گفت که برآوردهای المللني بتي در نشست امنتسي گیآقا
 افزود که یو.  خواهد بودی سالح هسته ادي قادر به تول2015 تا 2010 ی سال هاني برانید که اده
 . رخ دهد2009 ای 2008 ی سال هاني تواند بی می احتمالني گمانند که چننی بر ایبرخ
 سالح  بهی چه زمانرانی که امي دانی ما واقعا نمران،یبا توجه به نحوه عملکرد ا" افزود کای دفاع آمرریوز

 ." کندی مداي دست پیهسته ا
 بارها نی از اشي پی اسالمی رهبر جمهور،ی اهللا خامنه اتی از جمله آرانی اهی بلندپای هامقام

 ،یی در فتوارانی ندارد و رهبر ای سالح هسته ادي تولی برای قصدچي کشور هنیخاطرنشان کرده اند که ا
 . دانسته استیسالم ای جمهورني را حرام و مخالف قوانیسالح هسته ا

 رانی اهي سازمان ملل متحد، فشارها علتي امنی در سخنان خود خواهان آن شده که شوراتسي گرابرت
 مشکل از نی حال خاطرنشان کرد که حل اني در عیو.  دهدشیافزا"  حاالنيهم"بلکه " نه سال بعد"را 

 .ستي کس نچي به نفع ه،ی نظامیراه ها
 دي کنند اما تاکی مدي تاکرانی ای حل مناقشه هسته ای براکيپلماتیحل د بر راه ییکای آمری هامقام
 . رندي گی در نظر مرانی را در برابر ای ها از جمله اقدام نظامنهی کنند که تمام گزیم

 به دني اروپا که در مادريد، پايتخت اسپانيا برگزار شد، بدون رسهی و اتحادرانی دور مذاکرات انی ترتازه
 ی برای مذاکرات به توافقنی سوالنا نتوانستند در اری و خاویجانی الری و علدي رسانیبه پا ی خاصجهينت
  . کنندداي دست پرانی ای دادن به مناقشه هسته اانیپا
  

   عراقدررويدادهاي عراق و نيروهاي موثر 
  

مدهاي مالكي و بارزاني طي ديداري در اربيل در خصوص تحوالت عراق، قانون نفت و گاز، تقسيم درآ
  . وگو آردند  قانون اساسي در خصوص آرآوك گفت140نفتي و ماده 
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 نوري المالكي - چاپ لندن -ي الحيات  ي روزنامه به نوشته) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي  بارزاني رييس منطقهنخست وزير عراق، در راس يك هيات دولتي عازم اربيل شده و با مسعود 
  . خودمختار آردستان عراق ديدار آرد

مذاآرات بين رهبران عراق و آردستان عراق هم : وي پس از اين ديدار در جمع خبرنگاران اظهار داشت
هاي سياسي جهت حل مشكالت آشور  چنان ادامه خواهد يافت، زيرا ما نيازمند مذاآرات و مشورت

  . هستيم
ي آشور و روند  ر را دستيابي به راهكارهاي الزم جهت حل مسايل پيچيدهمالكي هدف از اين سف
  . سياسي توصيف آرد

ي سخت و دشواري قرار گرفته بود آه با مشكالت زيادي رو به رو است آه در  عراق در مرحله: وي افزود
  . ستيي در امور داخلي آشور قرار گرفته ا هاي منطقه راس تمامي اين مشكالت تروريسم و دخالت

هاي رهبران  گيري با توجه به شرايط موجود، ايجاد وحدت در موضع: نخست وزير عراق تصريح آرد
سياسي و ايجاد راهكارهاي مناسب براي حل مشكالت به ويژه بين مقامات دولت مرآزي و دولت 

  . ي آردستان ضروري است منطقه
هاي بيشتر  از به انجام مذاآرات و بررسيحل مشكالت عراق ني: بارزاني نيز پس از اين ديدار تصريح آرد

  . دارد
  . وگوها را خواستار شد ي اين گفت وي نتايج مذاآراتش با مالكي را مثبت توصيف آرده و ادامه

هوشيار زيباري وزير امور خارجه و تعدادي از نمايندگان پارلمان عراق، مالكي را در اين سفر همراهي 
  . آردند مي

  
  . اشت آه وي واقعا نگران وقوع يك آودتا از سوي ارتش عراق استنوري المالكي اظهار د
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ي  ، نوري المالكي نخست وزير عراق، در يك مصاحبه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ه و برخي از افسران عراقي مشكالتي ايجاد آرد: اس اظهار داشت.بي.ي سي اختصاصي با شبكه
  . اند هاي ارتش را نقض آرده حتي امنيت عمليات

من نگران نيستم ولي مجبورم روي اعمال ارتش نظارت آنم زيرا حتمال دارد افرادي آه هنوز : وي افزود
اين افراد به دموآراسي اعتقاد ندارند و به . ريزي آودتا آنند به رژيم سابق وفادار هستند شروع به طرح

  . نظارت بسيار دقيق روي وضعيت ارتش هستيمهمين دليل ما در حال 
ها به  آمريكايي: آنند، تاآيد آرد ها به دولت وي امر و نهي نمي مالكي همچنين با بيان اين آه آمريكايي

  . گوييم چه آار بكنند يا چه آار نكنند ها مي برعكس ما هستيم آه به آن. دهند ما دستور نمي
آغاز شد، ) بهمن( افزايش نيروهاي آمريكايي آه از ماه فوريه : نخست وزير عراق همچنين اظهار داشت
  . از بروز جنگ داخلي در عراق جلوگيري آرد

شد، ما اآنون شاهد يك جنگ  اگر طرح امنيتي بغداد اجرا نمي: اس گفت.بي.ي سي وي به شبكه
  . داخلي واقعي در عراق بوديم

هاي بيشتر در عراق منجر  هاي آتي به پيشرفت دواري آرد آه اين افزايش نيرو در ماهمالكي ابراز امي
  . شود

آمبودهاي بسياري در بغداد :  وزير عراق با تاييد دشواري زندگي براي مردم بغداد اضافه آرد نخست
  . وجود دارد، زيرا بغداد پايتخت است و با بيشترين تهديدهاي تروريستي مواجه است

  
هاي افشاي اطالعات، جزئيات طرح سفارت جديد آمريكا در بغداد آه درحال   از بزرگترين حادثهدر يكي

  . ساخت است، در يك سايت اينترنتي برمال شد
  )2007   ژوئن2(1386 خرداد 12شنبه 

يي اين  هاي رايانه به نقل از خبرگزاري فرانسه، طرح) ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
 ميليون دالري آه قرار است تبديل به بزرگترين و مجهزترين سفارت آمريكا در جهان با 600ن ساختما

، شرآتي آه معماري اين طرح را در "برگر ديواين يائگر"قابليت دفاعي باال شود، اخيرا در سايت شرآت 
  . ي الخضرا بغداد به عهده دارد، برمال شد منطقه

راي جلوگيري از اين امر انجام دهد، اين سايت طرح آلي اين قبل از اينكه دولت آمريكا اقدامي ب
ها از جمله خود سفارتخانه، دفاتر جانبي، پايگاه نيروهاي نظامي،  سفارتخانه و بعضي از ساختمان

  . استخر شنا، بخش تفريحاتي، ورزشي و مكان زندگي سفير و معاون سفير را برمال آرد
  . بغداد از صحبت آردن در اين رابطه خودداري آرددن سيريبني، سخنگوي سفارت آمريكا در 

اند و در  هاي فاش شده بسيار ابتدايي بوده در اين باره اعالم آرده آه طرح" برگر ديواين يائگر"شرآت 
  . توانند به هيچ يك از دشمنان آمريكا در امر حمله به اين سفارتخانه آمكي آنند نتيجه نمي

اطالعاتي آه بر روي سايت بود يك طرح آلي و آامال خام را : تجفري ويليس، سخنگوي اين شرآت گف
  . تري را از طريق جستجو در سايت گوگل بدست آوريد توانستيد تصوير بهتر و دقيق ارايه آرده و شما مي

اي آه يكي از مقامات بلند پايه  اين مساله باعث خشم بعضي از مقامات آمريكايي شده است، به گونه
آورند آه هر بخش اين سفارتخانه آجاست ولي با اطالع از اين  ردم باالخره سر در ميم: آمريكايي گفت

  . ي راهنما بكشيم ها نقشه شود آه ما براي آن مطلب لزومي ديده نمي
  

  تحليل اوضاع ايران و عراق در رسانه هاي جمعي
  

 بررسی روزنامه های صبح شنبه ايران
  )2007   ژوئن2(1386 خرداد 12شنبه :فردا

 ساعته علی ۴نوشته مذاکرات » ديپلماسی پياده روی در باغ« ملی،در گزرشی با عنوانعتمادروزنامه ا
الريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران با خاوير سوالنا مسوول سياست خارجی اتحاديه اروپا در 

  .مشخصی پايان يافت روز پنجشنبه بدون دستيابی به نتيجه
تی قدم زنی يک ساعته خصوصی سوالنا و الريجانی در باغ زيبای الکينتا پس به نوشته اين روزنامه،ح

دو ساعت مذاکرات فشرده و خسته کننده در کاخ محل اقامت خوان کارلوس پادشاه اسپانيا، نيز  از
  . بگشايد نتوانست گره از کار فروبسته مساله هسته ای

به نوشته اين . ه دوم خرداد اجرا مي شود خبر داده که سهميه بندی بنزين، از نيمهمشهریروزنامه 
روزنامه، وزيری هامانه، وزير نفت جمهوری اسالمی در اظهارات جديدی از اجرای سهميه بندی از نيمه 

  .دوم خرداد ماه خبر داده است
سهميه بندی بنزين طبق قانون بايد انجام شود و به اميد خدا «:  از قول وی نوشته استهمشهری

  ». عملی مي شودنيمه دوم خرداد
اين روزنامه همچنين به نقل از محمد رضا نعمت زاده مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

دولت خواهان اجرای سهميه بندی در نيمه دوم خرداد است و ما آماده اجرای سهميه بندی «: نوشت
  ».هستيم

ريافت کارت سوخت خود نشده هنوز افرادی موفق به د«آقای نعمت زاده، در عين حال گفت است که 
  ».اند و با توجه به مدت زمان باقيمانده، بعيد است کارت خود را دريافت کنند
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اين روزنامه به . به انتقاد از پوشش و ظاهر مجريان و گويندگان صدا و سيما پرداخته استکيهانروزنامه 
در اجرای طرح «:  استنقل از محمد تقی رهبر عضو فراکسيون اکثريت مجلس شورای اسالمی نوشته

برخورد با بدحجابی بايد به برخی گويندگان، ورزشکاران و هنرمندان سينما و تلويزيون نيز تذکر داده 
  ».شود
برخی از گويندگان و مجريان صدا و سيما به خصوص « از قول اين نماينده مجلس نوشته کيهان

 و در برخی از آقايان حتی اصالح ابرو، ،ظاهر و پوشش مناسب جايگاه اجتماعی خود را ندارند»آقايان«
  ».موهای بلند و گريم های ناخوشايند نيز رواج پيدا کرده است

 به نقل از دکتر محمود سريع القلم، استاد علوسياسی دانشگاه بهشتی تهران، از قرار اعتمادروزنامه 
  . زير فشار يکسان سازی فکری خبر داده است گرفتن دانشگاه ها

روزنامه،اين استاد دانشگاه که اخيرا از سوی رسانه های نزديک به دولت به عنوان يکی به نوشته اين 
من «: از متهمان پرونده حسين موسويان معرفی شده، هرگونه سفر به خارج از کشور را رد کرده و گفت

. هيچ کجا نرفتم و اخباری که درباره حضور بنده در همايش بيلدربرگ منتشر شده است، صحيح نيست
بنده می توانم بگويم برای دانشجويانم کالس های فوق العاده تشکيل می دهم، اما ظاهرًا يک جريانی 

  ».است که دروغ پردازی و گمانه زنی می کند
اين استاد دانشگاه، در اين گفت و گو از اينکه دولت و جريان حامی آن، دانشگاهها را به مباحث 

  .ستسياسی وارد می کنند، اظهار تاسف کرده ا
، ازاحتمال حضور بسيج در اجرای طرح ارتقای امنيت اخالقی و اجتماعی خبر داده رسالتروزنامه  

  .است
تاکنون در خصوص حضور بسيج در اجرای «:به نوشته اين روزنامه،فرمانده نيروی مقاومت بسيج گفت

  ».وجود داردطرح ارتقای امنيت اجتماعی توافق نشده ولی احتمال حضور بسيج در اجرای اين طرح 
بسيج تاکنون ارتباط تنگاتنگی با فعاليتها و طرحهای نيروی « : از قول محمد حجازی نوشترسالت 

  ».انتظامی داشته و اين تعامل روز به روز گستردهتر خواهد شد
وضعيت برخی از » سرزمين افريقيه و مرد سپيد«،در سرمقاله خود با عنوانجمهوری اسالمیروزنامه 

  .نی را به طنز تشبيه کرده استدولتمردان کنو
 سال گذشته ٢٨اين روزنامه با اشاره تلويحی به اظهارات محمود احمدی نژاد و اطرافيان وی در مورد 

ترسيم زمينه سياه از گذشته کشور با هدف سفيد جلوه دادن خود کاری است که چند «:نوشته است
نگير جامعه و جوانان گرديده و زيان های سالی است باب شده و از اين رهگذر زيان های فراوانی دام

  ».بسيار بيشتری نيز در انتظار است
 سال گذشته را ٢٨ هدف دولتمردان کنونی از ارائه تصويری سياه در مورد جمهوری اسالمی،روزنامه 

» سفيد « اينکه کسی در آفريقای سياه در چشم های مردم « :خودنمائی عنوان کرده و می نويسد
چه بسا اگر همين شخص به روسيه سفيد برود مردم آن . ی بر سفيدی او نمی شودجلوه کند دليل

  ».سرزمين تصور کنند او از اهالی آفريقاست
  

   خرداد12شنبه :  تهرانیمرور روزنامه ها
  )2007   ژوئن2(1386 خرداد 12شنبه 

، ادامه مذاکرات اظهارات مصطفی پور محمدی، وزیر کشور ایران درباره ترویج ازدواج موقت:بی بی سی
 بر یک تيم پيروزی در برابر تيم 4هسته ای ایران با ریيس سياست خارجی اتحادیه اروپا و شکست 

سپاهان در مسابقات نيمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران، مطالب اصلی روزنامه های امروز تهران 
  .هستند

 آقای پور محمدی ، وزیر  در صفحات نخست خود به نقل سخنانفرهنگ آشتی و شرقروزنامه های 
کشور ایران درباره لزوم ترویج فرهنگ صيغه یا ازدواج موقت، برای حل مشکالت اجتماعی جوانان 

  .پرداخته اند
 به نقل از این مقام بلند پایه جمهوری اسالمی در نخستين همایش هم اندیشی حجاب، شرق

 ترویج ازدواج موقت جوانان که حکم ما نباید از"مسووليتها و اختيارات دولت اسالمی، نوشته که 
  ."خداست و یکی از راههای پاسخ به نياز جوانان، پروا داشته باشيم

 عالوه بر این عنوان، موضوع دیدار دو تيم پيروزی و سپاهان را با تيتر فرهنگ آشتی،روزنامه 
ی خود گنجانده  هزار تماشاگر شکست خورد را نيز در ميان مطالب اصل100پرسپوليس در حضور بيش از 

  .است
این روزنامه نوشته است که شاگردان مصطفی دنيزلی، که در دیدار نهایی فصل گذشته مقابل این تيم 

اصفهانی شکست خورده بودند، با انگيزه انتقام پای به ميدان گذاشتند و در حاليکه تا دقایب پایانی 
 بر یک مغلوب حریف شده و از 4سنگين وقت قانونی با یک گل از حریف پيش بودند، در پایان با شکست 

  .حضور در دیدار پایانی بازماندند
 موضوع مذاکرات هسته ای را با عنوان در حال عبوراز بحث تعليق هستيم و جمهوری اسالمیروزنامه 
  . همين خبر را تيتر دیپلماسی پياده روی در باغ منعکس کرده انداعتماد ملیروزنامه 

ه دليل اینکه آقای الریجانی و خاویر سوالنا حدود یک ساعت در حال پياده روی این روزنامه، عنوانش را ب
  .در فضای آزاد با هم مذاکره کرده اند، اینگونه انتخاب کرده است
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 نيز در همين باره نوشته که دومين دور مذاکرات دبيرعالی امنيت ملی ایران و ریيس سياست اعتماد
یافت، که طرفين بدون اینکه درباره تعليق غنی سازی اورانيوم به خارجی اتحادیه اروپا در حالی پایان 

  .عنوان جدی ترین مشکل ایران و غرب بحث کنند، قرار دیداری برای دو هفته دیگر گذاشتند
 درباره سهميه بندی بنزین از قول آقای نعمت زاده، مدیر عامل شرکت پاالیش و پخش دنيای اقتصاد

  . تمایلی به فروش آزاد بنزین نداردفراورده های نفتی نوشته دولت
این روزنامه در ادامه آورده نظر دولت ، عرضه بنزین به صورت تک نرخی در قالب سهميه بندی است که 

  .از نيمه دوم خرداد ماه اعمال می شود
 دولت نه تنها به اعالم قيمت آزاد فروش بنزین روی خوش نشان نمی دهد، دنيای اقتصاد،به نوشته 

 تومان از 100يگاه هم از اجرا نکردن مصوبه مجلس درباره سهميه بندی و عرضه بنزین به قيمت گاه و ب
  .ابتدای خرداد ماه صحبت به ميان می آورد
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